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 (: Alameda)در شهر آالمدا  91-آزمایش کووید
 پرسش و پاسخ

 

، ارائه دهندگان محیل پیشگامانبا  آالمدا  شهرعمویم  سالمتاداره . فظت کندمحاجوامع ما از  11-در برابر کوویدآالمدا در تالش است تا  شهر 
یانجام سازماندیه  در  امدادگرانهای بهداشتی و مراقبت  .کندهمکاری یم11-کووید  آزمایش و پیگن 

ن اقدام، باید از انجام  . اطمینان حاصل کنیم آن،به  در معرض خطر جدی ابتال یا  11-کووید عالئم دارای  افراد آزمایش رسی    ع به عنوان نخستی 
 .کندبه ایمتن همه ما کمک یمامر این 

 .باشدمتفاوت  یهر فرددر و بوده ممکن است خفیف یا شدید 11-کوویدعالئم  

 :عالئم ممکن است شامل موارد زیر باشد

 رسفه •

 نفس یا مشکل در تنفس• 
ی

 تنگ

 تب •

 لرز• 

 درد عضالنن • 

 گلو درد •

 دست دادن حس بویانی و چشانی از • 

افراد عالئم  شنی یب. عالئم باشندفاقد ممکن است  روسیو  مبتال به یاز افراد برخن . دنشو آغاز یم روسیروز پس از تماس با و  11-7عالئم این 
 .ابندیتوانند در خانه بهبود  یم دارند و بدون مراقبت پزشگ فن یخف

اداره  مندکار   ا ی ، ارائه دهنده خدمات درمانن د یندار  خایص اما عالئم داشتهقرار  COVID-19 11-مبتال به کوویدکه در معرض فرد   د یدان یم اگر 
 .صحبت کند شیآزما باره انجامدر با شما ممکن است  عمویم سالمت

 https://tinyurl.com/yakefsmj: آالمدا شهر در  91-کوویدکسب اطالعات بیشنی در مورد آزمایش 

 https://tinyurl.com/ycelmqr6 :شونددر اینجا یافت یم آالمدا شهر ساکنان  یبراالزم  منابع

 :در این قسمت ارائه شده است 91-کووید  پاسخ به سواالت متداول در مورد آزمایش 

 نیاز دارم؟ 91-آیا به آزمایش کووید. 9

ن . آزمایش دارید یا خن  انجام آیا نیاز به تا بدانید تواند به شما کمک کند ارائه دهنده خدمات درمانن یم  کووید   عالئم در صورت داشیی
ن یا   .ا ارائه دهنده خدمات درمانن صحبت کنیدب، 11-کووید  ابتال به در معرضقرار داشیی

 :آزمایش باشندانجام افراد زیر ممکن است در اولویت برای 

 سال 60باالی افراد • 

 دهدرا افزایش یم 11-کوویدبه بیماری   ی شدید خطر ابتالبیماری آنها که   مزمتن  های مبتالیان به بیماری• 

، کارگران فروشگاه، کارمندان خدمات اجتمایعامدادگران، کارمندان بهداشت و درمان  • ،  ، کارگران صنایع همگانن های مواد غذانی
 کارگران تهیه مواد غذانی و سایر کارمندان دولتی 

 شلوغ  هایمحیط ساکن افراد • 
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ی ارائه دهنده مراقبت. 2  یمدر صورت نداشتی
ی
 چه اتفاق

ی
 افتد؟های بهداشتی یا بیمه درمان

 
 
افراد فاقد بیمه به تارنمای های انجام آزمایش موجود برای سایتبه منظور مشاهده فهرست  لطفا

(https://tinyurl.com/yakefsmj )مراجعه کنید. 

 ممکن است هزینه شما توسط دولت پرداخت شود، اما 
 
 .دهندیم انجامرایگان  را به صورت ها های خایص این آزمایشسایت رصفا

 شما س
ی
 . شودنیم ایلؤ در مورد وضعیت مهاجرن

کت بیمه درمان ارسال یمصورتحساب بیمه درمانن باشد، دارای اگر فرد مورد آزمایش   . شودهزینه آزمایش به رسر

ی به  نیاز  آیا . 3  دارم؟نوبت گرفتی

ین ارائه اجتمایع و  رعایت فاصلهبه منظور اطمینان از 11-آزمایش کووید انجام هایسایت. بله ممکن، به  مراقبتی خدمات بهنی
ی وقت قبیل و ارایه نوبت صورت  .فعالیت یم کنند تعیت 

 ؟را انجام دهم 91-آزمایش کووید توانمچگونه یم. 4

 .های بهداشتی ممکن است آزمایش ویرویس را انجام دهد تا مشخص شود در حال حاضن عفونت دارید یا خن  ارائه دهنده مراقبت

 با  11-آزمایش ویرویس برای کووید
ً
سپس به منظور برریس . شودپاک کردن رسی    ع قسمت داخیل بیتن با سواب بلند انجام یم معموال

 .شودوجود ویروس، سواب به آزمایشگاه فرستاده یم

 آزمایش پادتن چیست؟. 5

کن است مم. آیا عفونت قبیل داشته اید یا خن   دهد که نشان یمآزمایش پادتن . کنندکمک یم  به بدن ها در مبارزه با عفونتپادتن

 .پادتن تولید کند ،هفته پس از عفونت 3-1بدن شما 

 ا این روش ر . شود یا خن  داده یمتشخیص های پادتن از طریق آزمایش 11-در حال حاضن مشخص نیست که آیا کووید
 
برای  ضفا

 .شما مفیدتر هستندهای مورد نیاز های ویرویس برای درک مراقبتدر حال حاضن آزمایش. کنیماهداف تحقیقانی توصیه یم

 نتایج . 6
ی
 کنم؟زمایش را دریافت یمآچه زمان

س  اغلب یط جینتا ندقرار یمچند روز در دسنی  .گن 

  جهتبرنامه مراقبتی  کی ایجاد توانند به شما در  آنها یم. دین  تماس بگ با ارائه دهنده خدمات درمانن  است بهنی ، جینتادریافت  بعد از 
ن   .کنندکمک   شما یازهاینتامی 

 ؟انجام دهم د یبا یچه کار تا زمان دریافت نتایج . 7

 ر یو خود را از سا د یکند که در خانه بمان  هیممکن است به شما توص ، ارائه دهنده خدمات درمانن انتظار برای دریافت نتایج در مدت
 .دیدر خانه جدا کنحاضن افراد 

 اما  نیستید  ضیمر  اگر . شودیم دهینام امر ایزوالسیون نی، اباشید  ماریب اگر 
ً
امر  نی، به ااید قرار گرفته ویروس در معرض احتماال

 .شود گفته یم  قرنطینه

 https://tinyurl.com/ycgqpx98: اطالعات مربوط به ایزوالسیون و قرنطینه در اینجا موجود است
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 آزمایش وجود دارد؟  برای انجامسایتی  ،آیا در محله من. 8

-آالمدا یافت یم شهر به فاصله چند ماییل داخل شهرهای ( https://tinyurl.com/yakefsmj)آزمایش انجام های سایت

 .شوند

ین نیاز  زیر اند که به دالیل های آزمایش در محالنی واقع شدهسایت  :داردبه آنها وجود بیشنی

 11-تعداد باالی موارد ابتال به کووید 

 ایط مزمن پزشگ که خطر ابتالی شدید به بیماری کووید  دهدافزایش یمرا  11-جمعیت باالی دارای رسر

 یس به مراقبت یس محدود یا فاقد دسنی  های بهداشتی تعداد باالی افراد دارای دسنی

 تعداد باالی افراد فاقد بیمه 

 آزمایش موجود در محله ما ایمن است؟ سایتآیا . 1

ن منطقه و ها، دستورالعملسایتافراد شاغل در این . های آزمایش ایمن هستندسایت ن نگه داشیی برای همه را رعایت  یتن امهای تمن 
 :این موارد عبارتند از. کنندیم

 ل ترافیک یگ و کننی ن  حفظ فاصله فن 

 پوشیدن دستکش و ماسک 

  ن کردن محل با مواد ضدعفونن  کنندهتمن 

 ن در معرض ویروس ی از قرار گرفیی  آموزش همه بازدید کنندگان در مورد اقدامات ایمتن برای جلوگن 

 کند؟آزمایش را اداره یمهای سایتچه کیس . 91 

هر سایت آزمایش دارای یک سازمان جامعه پیشگام و یک ارائه دهنده مراقبت بالیتن پیشگام است که با خدمات عمویم محیل 

 .کنند تا از سالمتی و ایمتن در هر سایت اطمینان حاصل شودهمکاری یم

 ن یم کند یس به محل ایمن را تضمی 
بان سایت ایمتن دسنی ن  انجمن من 

 کنندکارمندان بهداشت انجمن از کیفیت مراقبت اطمینان حاصل یم 

 ی اطمینان حاصل یم  و پیگن 
ی

 کنندکارمندان بهداشت عمویم از هماهنگ

 ل ترافیک و پلیس و کا  کننداطمینان حاصل یممحیط  ایمن بودنرگران ایمتن از کننی

  کنندیمداوطلبان محیل از ایجاد محییط دوستانه و مفید اطمینان حاصل 

 کنندنیم های آزمایش در مورد وضعیت مهاجرت سؤایل سایت 
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